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Perfil das Empresas -‐ RADIO CHAPADA DO CORISCO LTDA

    

CNPJ:   12067450000180
Presidente:   
Endereço:   Avenida  Deputado  Paulo  Ferraz  -  Beira  Rio
E-mail:   cbnteresinaradio@gmail.com
Capital  Social:   4.000,00
Reserva  de  Capital:   
Total:   4.000,00
    Quadro

Societário

CNPJ  /  CPF

NOME

Qtd.  Cotas

Vlr.  Cotas

001.541.563-53

JESUALDO  CAVALCANTE  BARROS

400

400,00

001.542.883-49

CIRO  NOGUEIRA  LIMA

800

800,00

001.630.823-91

JOAO  CALISTO  LOBO

400

400,00

002.331.883-04

MUSSA  DE  JESUS  DEMES

400

400,00

041.794.043-20

JOAQUIM  GOMES  DA  COSTA  FILHO

200

200,00

061.930.643-20

JOSE  NAPOLIAO  FILHO

800

800,00

065.522.853-53

FERNANDO  ANTONIO  FERRAZ  FORTES

200

200,00

130.235.946-00

ATILA  FREITAS  LIRA

400

400,00

341.694.073-34

JOSE  ELIAS  TAJRA  SOBRINHO

400

400,00

    Conselho
    Diretoria
CNPJ  /  CPF

NOME

Cargo

INDICAÇÃO

061.930.643-20

JOSE  NAPOLIAO  FILHO

DIRETOR  PRESIDENTE
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5/25/2020

D96206impressao

Presidência  da  República
Casa  Civil
Subchefia  para  Assuntos  Jurídicos
DECRETO  No  96.206,  DE  22  DE  JUNHO  DE  1988.
Revogado  pelo  Decreto  de  10.5.1991
Texto  para  impressão

Outorga  concessão  à  RÁDIO  CHAPADA  DO  CORISCO
LTDA.,  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora  em
onda  média,  na  cidade  de  Teresina,  Estado  do  Piauí.

O   PRESIDENTE   DA  REPÚBLICA,  usando   das   atribuições   que   lhe   conferem   o   artigo   81,   item   III,   da
Constituição,  e  o  artigo  29  do  Regulamento  dos  Serviços  de  Radiodifusão,  aprovado  pelo  Decreto  n°  52.795,
de  31  de  outubro  de  1963,  alterado  pelo  Decreto  n°  88.067,  de  26  de  janeiro  de  1983,  e  tendo  em  vista  o  que
consta  do  Processo  MC  n°  29000.008832/87  (Edital  n°  233/87),
DECRETA:
Art.  1°  -  Fica  outorgada  concessão  à  RÁDIO  CHAPADA  DO  CORISCO  LTDA.,  para  explorar,  pelo  prazo
de  10  (dez)  anos,  sem  direito  de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  onda  média,  na  cidade  de
Teresina,  Estado  do  Piauí.
Parágrafo  único  -  A  concessão  ora  outorgada  reger-se-á  pelo  Código  Brasileiro  de   Telecomunicações,
leis   subseqüentes   e   seus   regulamentos   e,   cumulativamente,   de   conformidade   com   preceitos   e   obrigações
enumerados  no  artigo  28  do  Regulamento  dos  Serviços  de  Radiodifusão,  com  a  redação  que  lhe  foi  dada  pelo
Decreto   n°   88.067,   de   26   de   janeiro   de   1983,   bem   como   às   obrigações   assumidas   pela   outorgada   em   sua
proposta.
Art.  2°  -  O  contrato   decorrente   desta   concessão   deverá   ser   assinado   dentro   de   60   (sessenta)   dias,   a
contar  da  publicação  deste  Decreto  no  Diário  Oficial  da  União,  sob  pena  de  se  tornar  nulo,  de  pleno  direito,  o
ato  de  outorga.
Art.  3°  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em  contrário.
Brasília-DF,  22  de  junho  de  1988;;  167°  da  Independência  e  100°  da  República.
JOSÉ  SARNEY  
Antônio  Carlos  Magalhães    
Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  D.O.U.  de  23.6.1988

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D96206impressao.htm
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Texto Integral de Norma Jurídica

http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=13496...

Senado Federal
Subsecretaria de Informações
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1991
Consolida decretos de outorga de concessões e de
autorizações para execução dos serviços de radiodifusão
sonora e dos de sons e imagens.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV,
da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o art. 33 da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962,
e o art. 29 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro de 1983,
DECRETA:
Art. 1° Ficam mantidos, pelos respectivos prazos residuais, os efeitos jurídicos das
concessões e autorizações em vigor, outorgadas ou renovadas mediante decreto, das entidades
relacionadas no Anexo, para execução dos serviços de radiodifusão sonora em ondas médias,
curtas e tropicais, bem assim dos de sons e imagens e dos especiais de televisão por assinatura.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se estende às autorizações para aumento de
potência, bem como às concessões e autorizações com pedido de renovação pendente de decisão
do órgão competente.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1991; 170° da Independência e 103° da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana
O anexo está publicado no DO de 13.5.1991,págs. 8894/8901.
<<Tabelas>>
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Perfil das Empresas -‐ RADIO SANTA RITA LTDA

    

CNPJ:   10752269000188
Presidente:   
Endereço:   RUA  JUAREZ  TAVORA  -  BAIRRO  NAO  INFORMADO
E-mail:   
Capital  Social:   55.957,43
Reserva  de  Capital:   
Total:   55.957,43
    Quadro

Societário

CNPJ  /  CPF

NOME

Qtd.  Cotas

Vlr.  Cotas

050.581.984-87

SEVERINO  MAROJA

1.734.680

17.346,80

110.461.474-04

JOSE  LUIZ  SIMOES  MAROJA

559.574

5.595,74

139.327.724-15

DAMIAO  FELICIANO  DA  SILVA

1.734.680

17.346,80

526.249.944-91

RACHEL  CHRISTINA  PEDROSA  MAROJA

1.063.192

10.631,92

526.250.014-53

RICARDO  LUIZ  PEDROSA  MAROJA

503.617

5.036,17

    Conselho
    Diretoria
CNPJ  /  CPF

NOME

Cargo

INDICAÇÃO

518.351.424-00

ANA  LUCIA  FERNANDES  MAIA

Diretoria

ANA  LUCIA  FERNANDES  MAIA

526.249.944-91

RACHEL  CHRISTINA  PEDROSA  MAROJA

Diretoria

RACHEL  CHRISTINA  PEDROSA  MAROJA
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DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO I

2646

SEXTA-FEIRA, 12 FEV 1988

p erficie aproximada de 13.000 Ha; - ( Treze mil hectares), assiM delimita-

Secretaria de Serviços . Postais

da

NORTE : Partindo do Ponto 01 de coordenadas g eográficas apro-

ximadas 05 35'55" S e 54 31'40" Wgr., situada na confluência do Igarapé
Tapera. com o -Rio Curud, segue pelo citado I g ara p é, â montante, atè encontrar o Ponto 02 de coordenadas geográficas aproximadas 05 , 35'45" S e
54 26'45" W g r., situado na margem esquerda do citado igarapéi dai, seg ue p or uma linha, reta com azimute e distancia aPtoXimdas de 103-'02'00"
e"3.473,50 metros, até o Ponto 03 de coordenadas geográficas aproximadas '05 36'10" Se 54 24'55"_Wge.
LESTE : Do p onto antes descrito, segue por uMa. linha reta com
azimute e diatTancia aproximadas de 186 58'30" e 7.892,20 metros, até o
Ponto d4 de coordenadas geográficas aproximadas 05 40-'25 S- e 54
25'25"W g r.; dai, segue p or uma- linha reta com azimute - e distancia aproximadas de , 169 44'50" e 4.220,30 metros, até o Ponto 05 de coordenadas
geográficas aproximadas. 05 42'40" S e 54 25'00" Wgr.
SUL : Do p onto antes descrito, se g ue p or uma lihha reta cOm
azimute e distancia aproximadas de 248 29'20" e 1.657,60 metros, até o
Ponto 06 de coordenadas geo g ráficas a p roximadas 05 43'00" S e 654
25'50"Wgr.; dai, segue por uma linha reta com azimute e distância aproXimadaS- de 290 46'45" e-1.315,00 Metros até o Ponto 07 de coordenadas
geograficas a p roximadas 05 42'45' S e 54 26'30" W g e., situado na cabesua
ceitra. do Igarapé Pavela dai; se g ue p or eSte, à j.~Ate..... Áté.
_confluência cOm o Rio Curuã, no Ponto 08 de cOordenadas g eo g ráficas aproximadas 05 42'35" s e 54 30'00" Wgr.

sante,

. OESTE : Do ponto antes descrito, segue p elo Rio Cueuá, á
até o.Pohto. 01, inicial da presente dscrtção.

ju-

Ir - DETERMINAR que para- efeito de controle' administrativo, a
área em referência denominar-se-á ÁREA INDfGENA CURUA, subórdinada à
Administração Regional Altamira - 44 SuPerintendencia Executiva Re g ional - Belém/PA.
VETAR-o in g resso na - área ora interditada, de

aios, sem ex p ressa autorização da FUNAI

DE 11 DE FEVEREIRO DE 1988
Q SECRETARIO DE SERVIÇOS POSTAIS DO MINISTÉRIO DAS COMU
NICAÇÕES, usando da competência que lhe foi delegada . pela Portaria W7
095, publicada no Diário Oficial da União de 17,05.82, resolve:
Homologar a Resolução n9 009, -de 11.02.88, do Conselho
de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.ECT que.
aprova as "Tarifas Postais Internacionais" a vigorar a partir de 13
fevereiro de 1988, fixando em Cz$ 118,88 (cento e dezoito cruzados -e oi
tenta e oito centavos) o valor do. Direito Especial de Saque.-DES utilr
Zadapara-a elabóraçãO de tabela..
PORTARIA N9 0a,

PEDRO PAULO WANDECK DE LEONI-RAMOS'
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES

Diretoria Regional no Rio de Janeiro
Portaria referente ao Serst.bode asitcçafutiao.

N9•48,. deaR2 -.93.- SE1 5-, Proc. 29101000924/87 RADIO NOME RIO 1/4 LTDA
--AP4-Qva os...locals.-ec..instalação e autoriza a utilizaçãO de eguipamentce.
:o
-bilía'nk7r238'2*.*=diS 1,606,00)

-4n

Ministério da Previdência e
Assistência Social

não

ROMERO JUCÁ FILHO

(Of. s/n9 11~02-88)

GABINETE IX) MINISTRO-

Ministério dás Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIAS DE tO DE FEVEREIRO DE 1988
N2

033 . , de 10,02.88. Outorga permissão à RÁDIO 01.1ERÊNCIA
ra explorar serviço de radiodifusao sonora- em freqüência-moduilada:„
cidade de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul. .

.

Pa

ra

N2 034,- de 10:02.88. Outorga permissão ã RÁDIO L I TORA L: WLT)As, Par'a
ekplorar serviço de radiodifusão sonora em. freqiiâncja modulada, na. cida
de de Barreiros., Estado de Pernambuco.
(Ouias-n9s . 2191 e 2192

11/02/88

CZ$ 1..-606,00 .-

cada)

PORTARIAS DE 11 1:1E FEVEREIRO DE 1988

144 2. 035 ' de 11 .02.88. Outorga permissão

RÁDIO GUARATHAN SrA., para_ex
plors ar serv
de radiodifusão,sonora em fregiAncia modulada, na. cidade
de Santa , Mar ia, ' Estado. do Rio Grande do- Sul',

(Guia n9 2193

11/02188 - CZ$ 1.606,00)

N2 036; dé 11.02.88, Outorga permissSo .; RÁDIO SANTA RITA LTDA.., para
explorar serviço de radiodifusaó sonora em freatiência modulada, na cida
'de de Santa Rita, Estado da Paraíba.
N 2 037.; de 11 .02.88 , . Outorga permissão à RÁDIO TAQUARA BRANCA LTDA.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUencia modulada, na
cidade de Taquaritinga, Estado de São Pauto,
• •
(Guias n9s. 2194 e 2195 - 11/02/88 - C2$ 1.606,00 - cada)-,
.

DE FEVEREIRO DE 1988.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA-E ASSISTÊNCIA SOCIAL,no uso de suas atribuições, é
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas destinadasá.melhoria dos serviços de arrecadação e- pagamentos do SINpAS', tendo
em vista o bem-estar-dos segurados e beneficierlos;
CONSIDERANDO a necessidade de celebração de novo contrato'
para prestação de serviços de arrecadação -e pagamentos entre ó SINPAS
rede .banceria, resolve:.,
Art. 19 - Constituir Comissão coà . o objetivo' de levar a
termo a elaboração de novo contrato para a prestação de- serviços de ar
PORTARIA N9 4-178, DE 10

SECRETARIA GERAL

.PORTARIA 'N9 23, DE- li DE FEVEREIRO DE 1988
, O SECRETÁRIO-GERAL 'DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usan
do da competência que lhe foi delegada pela Portarieministerial n9 937
de 14 de maio de 1982,. resolve:.
Homologar as 'Resoluções n9a 007/e 00.8/88, dell :02...88,
dó Conselho dg Administração da Empresa Brasileira de Correios e Tela
grafos-ECT, que fixam, respectivamente-, as "Tarifas,PostãNInternas"
as ""Tarikas telegráficas Internas", com vigerifliall ipprir ; Ude teve
reiro de 1988.
ROMULO VILLAR FURTADO

zeoadaçao e pagamentos.
Art..29 Designar Or0 . membros da Comissão:
- Aloisio Tei g eirá - SeereterioGeral do MPAS, que a

presidirá.
-.Maria:Alice da Cunha Fernandes - - Secretaria de Pinas
,ças dó IAPAS.
,,José Antonio Moreira . Icdda Silva Secretário de Be
neficios do INPS
- Jairó VItor Machado - secretario de Controle Interno
do Mi3A S
- Alberto Di Sábbato - SecreterioGeral Adjunto orem
Art. 39 - São atribuições da Comissão:
estabelecer diretrizes.geraisparao encaminhamento'
dos entendiMentós com os Banca::
- estabelecer contatos Com representantes credenciados
dos Bancos;
-. analisar' e-avaliar propostas-de alteração' nos sistemas de arrecadação e pagamentos', compatibilizando-as
com os objetivos geraiS-do SINPAS.
Art. 49 A Comissão tare o prazo de 60 (sessenta) dias, a
partir da data de, publicação deste ato, para a conclusão dos trabalhoS,
com apretentação da. minuta de contrato.
Art. 59 - Está Portaria entra em Vigor na data de sua, par
blicação, revogadas as diSposiçOes em contrêrio.
-,L

•

RENATO ARCHER

(Of. n9 268/88)

SECRETARIA GERAL
DESPACHOS DO SECRETARIO-GERAL
Em 0 . 8 de feyereirode 1988
Ass.: Revisão de decisão sobre aposentadoria por tempo de serviço
(Processo INPS-n9 31006.14441a6)
Int.: Paulo Vilela Pires
Ref.: Processo MPAS,30000-.006306/87
No uso da competência delegada na Portaria MPAS n9 3.1661, de 7 de junhos
de 1983, de-acordo com a Informação CJ/4PAS/N9'143/87 e-ts Parecer • da
Secretaria de Previdência Social, as fls. 17, avoco "o processo- .'exdfficio, com vistas à reforma parcial da Resolução n9 1415/86 da JunfaT
de- Recursos da Previdência SoCial, no Distrito Federal, pára que as cón
tribuições vertidas pelo segurado
4 Previdência-Social, posteriermente'r
•- •
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Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais

Eleito por QP
Foto para urna

ELCIONE

1515

Deputado Federal - PARÁ/BR
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
CNPJ - 31.181.141/0001-81
APTO

Situação Candidato

DEFERIDO

Situação Candidatura

Página Inicial / Lista de Candidatos / Candidato / Lista de Bens

Detalhamento dos Bens
Pesquisa

Depósito bancário em conta corrente no País
B. BRASIL CDB DI CNPJ 00.000.000/5882-37
R$3.867,89
Quotas ou quinhões de capital
RADIO CABANA LTDA CNPJ 15.334.162/0001-336
R$15.000,00
Apartamento
BELÉM/PA 9 DE JANEIRO 1004 APTO 2022
R$485.780,96
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre
BRADESCO VGBL CNPJ 51.990.695/0001-37
R$344.907,78
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PA/140000606359/bens
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Casa
MARABÁ/PA ZONA DE EXPANSÃO URBANA,FOLHA, 32 QD ESPECIAL, LOTE 2
R$76.231,35
Apartamento
SALINOPOLIS/PA BALNEARIO ATALAIA
R$138.794,55
Quotas ou quinhões de capital
RADIO CABANA LTDA CNPJ 15.334.162/0001-336
R$10.000,00
Depósito bancário em conta corrente no País
CONTA RENDA FIXA NO 249-6 CNPJ 60.746.948/0001-12
R$43.892,72
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.
VW/Q3 2.0 2014/2015 RENAVAM 245125
R$181.768,46
Depósito bancário em conta corrente no País
B. BRASIL CARTOES PRE-PAGOS EURO
R$32,40
Apartamento
BELÉM/PA MAGALHÃES BARATA, 554
R$1.526.765,76
Quotas ou quinhões de capital
REDE BRASIL AMAZONIA DE TV LTDA CNPJ 05.143.490/000-07
R$375.000,00
Aplicação de renda ﬁxa (CDB, RDB e outros)
BRADESCO RF INVEST PLUS CNPJ 60.746.948/0001-12
R$43.892,72
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.
MERCEDES BENZ 2011/2012 PLACA OFT 2110 RENAVAM 415720150
R$127.000,00
OUTROS BENS E DIREITOS
CREDITO EM TANSITO- TELEFONIA DO BRASIL CNPJ 02.558.157/001-62
R$30,45
Quotas ou quinhões de capital
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA CNPJ 04.218.335/0001-31
R$240.000,00
Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel
B.BRASIL AG:4884 CONTA 268809-3
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PA/140000606359/bens
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R$678,26

R$3.613.643,30
Total em Bens

TSE - Tribunal Superior Eleitoral

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PA/140000606359/bens
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Perfil das Empresas -‐ RADIO CLUBE DO PARA PRC5 LIMITADA

    

CNPJ:   04885828000125
Presidente:   
Endereço:   AVENIDA  ALMIRANTE  BARROSO  -  Marco
E-mail:   diretoria@tvrba.com.br
Capital  Social:   3.000.000,00
Reserva  de  Capital:   
Total:   3.000.000,00
    Quadro

Societário

CNPJ  /  CPF

NOME

Qtd.  Cotas

Vlr.  Cotas

006.053.872-49

ELCIONE  THEREZINHA  ZAHLUTH  BARBALHO

209.591.581

2.095.915,81

029.696.102-72

LUIZ  GUILHERME  FONTENELLE  BARBALHO

89.824.976

898.249,76

223.533.561-68

CYRENE  MACHADO  PASSARINHO

132.773

1.327,73

555.552.851-59

ALZIMIDIA  ANA  DE  CARVALHO  VALLE

6.353

63,53

555.552.855-82

IZALTINO  GONCALVES  NOBRE

6.353

63,53

555.552.856-63

LOURIVAL  PEREIRA  DE  SOUZA

264.398

2.673,98

555.552.862-01

(ESP.)  EDGARD  PINA

19.250

192,50

555.552.863-92

(ESP.)  FLAVIO  AUGUSTO  MOREIRA

3.439

34,39

555.552.864-73

(ESP.)  HERMINIA  DO  VALLE  PAIVA

32.435

324,35

555.552.865-54

(ESP.)  JOAO  BATISTA  FERREIRA  PENA

6.353

63,53

555.552.866-35

(ESP.)  LEANDRO  TOCANTINS  PENNA

79.654

796,54

555.552.868-05

(ESP.)  RAIMUNDO  MAGNO  CAMARAO

32.435

324,35

    Conselho
    Diretoria
CNPJ  /  CPF

NOME

Cargo

INDICAÇÃO

029.696.102-72

LUIZ  GUILHERME  FONTENELLE  BARBALHO

DIRETOR
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Dnn12186

Presidência  da  República
Casa  Civil
Subchefia  para  Assuntos  Jurídicos
DECRETO  DE  4  DE  SETEMBRO  DE  2009.
Renova   a   concessão   outorgada   à   Rádio   Clube   do   Pará
PRC-5  Ltda.,  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora
em   ondas   médias,   sem   direito   de   exclusividade,   no
Município  de  Belém,  Estado  do  Pará.
O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  conferem  os  arts.  84,  inciso  IV,  e  223,
caput,  da   Constituição,   e   nos   termos   dos   arts.   6o   da   Lei   no  5.785,   de   23   de   junho   de   1972,   e   6o,   inciso   I,   do
Decreto   no   88.066,   de   26   de   janeiro   de   1983,   e   tendo   em   vista   o   que   consta   do   Processo   Administrativo   no
53000.041560/2007,  
DECRETA:  
Art.  1o    Fica  renovada,  de  acordo  com  o  art.  33,  §  3o,  da  Lei  no  4.117,  de  27  de  agosto  de  1962,  por  dez
anos,   a   partir   de   1o   de   novembro   de   2003,   a   concessão   outorgada   a   Rádio   Clube   do   Pará   PRC-5   Ltda.   pelo
Decreto  no  1.158,  de  19  de  outubro  de  1936,  e  renovada  pelo  Decreto   de   11   de   junho   de   1996,  aprovado  pelo
Decreto   Legislativo   no   535,   de   14   de   junho   de   2005,   para   explorar,   sem   direito   de   exclusividade,   serviço   de
radiodifusão  sonora  em  ondas  médias,  no  Município  de  Belém,  Estado  do  Pará.  
Parágrafo  único.    A  concessão  ora  renovada  reger-se-á   pelo  Código  Brasileiro  de  Telecomunicações,  leis
subseqüentes,  regulamentos  e  obrigações  assumidas  pela  outorgada.  
Art.  2o    Este  ato  somente  produzirá  efeitos  legais  após  deliberação  do  Congresso  Nacional,  nos  termos  do
§  3o  do  art.  223  da  Constituição.
Art.  3o    Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.  
Brasília,  4  de  setembro  de  2009;;  188o  da  Independência  e  121o  da  República.  
LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA  
Helio  Costa
Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DOU  de  8.9.2009

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/dnn/dnn12186.htm
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

  
Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  aprovou,  e  eu,  José  Sarney,  Presidente  do  Senado  Federal,  nos  termos  do
parágrafo   único   do   art.   52   do   Regimento   Comum   e   do   inciso   XXVIII   do   art.   48   do   Regimento   Interno   do   Senado   Federal,
promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO
Nº 170,  DE  2011
  

Aprova  o  ato  que  renova  a  concessão  outorgada  à  RÁDIO  CLUBE
DO  PARÁ  PRC-5  LTDA.  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora  em
ondas  médias  na  cidade  de  Belém,  Estado  do  Pará.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º  Fica  aprovado  o  ato  a  que  se  refere  o  Decreto  s/nº,  de  4  de  setembro  de  2009,  que  renova  por  10  (dez)  anos,
a  partir  de  1º  de  novembro  de  2003,  a  concessão  outorgada  à  Rádio  Clube  do  Pará  PRC-5  Ltda.  para  explorar,  sem  direito
de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  ondas  médias  na  cidade  de  Belém,  Estado  do  Pará.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  25  de  julho  de  2011.
SENADOR  JOSÉ  SARNEY
Presidente  do  Senado  Federal

http://legis.senado.leg.br/norma/588850/publicacao/15760569
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Presidência  da  República
Casa  Civil
Subchefia  para  Assuntos  Jurídicos
DECRETO  DE  27  DE  OUTUBRO  DE  2009.
Renova   a   concessão   outorgada   à   Rádio   Clube   do   Pará
PRC-5  Ltda.,  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora
em   onda   tropical,   sem   direito   de   exclusividade,   no
Município  de  Belém,  Estado  do  Pará.
O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  conferem  os  arts.  84,  inciso  IV,  e  223,
caput,  da   Constituição,   e   nos   termos   dos   arts.   6o   da   Lei   no  5.785,   de   26   de   junho   de   1972,   e   6o,   inciso   I,   do
Decreto  no  88.066,  de  26  de  janeiro  de  1983,  e  tendo  em  vista  o  que  consta  dos  Processos  Administrativos  nos
50720.000119/1993  e  53000.007037/2002,
DECRETA:
Art.  1o    Fica  renovada,  de  acordo  com  o  art.  33,  §  3º,  da  Lei  nº  4.117,  de  27  de  agosto  de  1962,  por  dez
anos,  a  partir  de  1º  de  maio  de  2003,  a  concessão  outorgada  à  Rádio  Clube  do  Pará  PRC-5  Ltda.  por  meio  da
Portaria  MVOP  no  613,  de  22  de  dezembro  de  1939,  renovada  pelo  Decreto  de  30  de  julho  de  1992,  publicado  no
Diário   Oficial   da   União   de   31   de   julho   de   1992,   aprovado   pelo   Decreto   Legislativo   no   744,   de   27   de   junho   de
2005,  para  explorar,  sem  direito  de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  onda  tropical,  no  Município
de  Belém,  Estado  do  Pará.
Parágrafo  único.    A  concessão  ora  renovada  reger-se-á   pelo  Código  Brasileiro  de  Telecomunicações,  leis
subseqüentes,  regulamentos  e  obrigações  assumidas  pela  outorgada.
Art.  2o    Este  ato  somente  produzirá  efeitos  legais  após  deliberação  do  Congresso  Nacional,  nos  termos  do
§  3º  do  art.  223  da  Constituição.
Art.  3o    Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Art.  4o      Fica   revogado   o   art.  2o  do   Decreto   de   15   de   setembro   de   2000,   publicado   no   Diário   Oficial   da
União  do  dia  18  seguinte,  que  renova  a  concessão  outorgada  à  Rádio  Clube  do  Pará  PRC-5  Ltda.
Brasília,  27  de  outubro  de  2009;;  188o  da  Independência  e  121o  da  República.
LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA  
Helio  Costa
Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DOU  de  28.10.2009

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/dnn/dnn12243.htm
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

  
Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  aprovou,  e  eu,  José  Sarney,  Presidente  do  Senado  Federal,  nos  termos  do
parágrafo   único   do   art.   52   do   Regimento   Comum   e   do   inciso   XXVIII   do   art.   48   do   Regimento   Interno   do   Senado   Federal,
promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO  Nº   696,  DE  2010
  

Aprova   o   ato   que   renova   a   concessão   outorgada      à   RÁDIO
CLUBE   DO   PARÁ   PRC-5   LTDA.   para   explorar   serviço   de   radiodifusão
sonora  em  onda  tropical  na  cidade  de  Belém,  Estado  do  Pará.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º  Fica  aprovado  o  ato  a  que  se  refere  o  Decreto  s/nº,  de  27  de  outubro  de  2009,  que  renova  por  10  (dez)  anos,
a  partir  de  1º  de  maio  de  2003,  a  concessão  outorgada  à  Rádio  Clube  do  Pará  PRC-5  Ltda.  para  explorar,  sem  direito  de
exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  onda  tropical  na  cidade  de  Belém,  Estado  do  Pará.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  5  de  novembro  de  2010.
SENADOR  JOSÉ  SARNEY
Presidente  do  Senado  Federal

http://legis.senado.leg.br/norma/539887/publicacao/15753585
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Perfil das Empresas -‐ RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA

    

CNPJ:   05143490000107
Presidente:   
Endereço:   AVENIDA  ALMIRANTE  BARROSO  -  MARCO
E-mail:   
Capital  Social:   1.500.000,00
Reserva  de  Capital:   
Total:   1.500.000,00
    Quadro

Societário

CNPJ  /  CPF

NOME

000.180.312-34

Qtd.  Cotas

Vlr.  Cotas

375.000

375.000,00

006.053.872-49

ELCIONE  THEREZINHA  ZAHLUTH  BARBALHO

375.000

375.000,00

625.624.102-97

JADER  FONTENELLE  BARBALHO  FILHO

375.000

375.000,00

625.943.702-15

HELDER  ZAHLUTH  BARBALHO

375.000

375.000,00

    Conselho
    Diretoria
CNPJ  /  CPF

NOME

Cargo

INDICAÇÃO

006.053.872-49

ELCIONE  THEREZINHA  ZAHLUTH  BARBALHO

DIRETORA
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DIÁRIO OFICIAL

N? 8 OUARTA-FEIRA, 12 JAN 1994

Ministério das Comunicações

SEÇÃO 1

Alegre, da firma LIOTE1 - LlStas Telefônicas S/A, no valer total de
CR.1.268.807,00 (um Milhão. duzentos e sessenta C Seis mil, seiscentos
e seis Cruzeiros reais), com base no Incise l de Art. 25 da Lei CO,
B.856, de 21 de Junho de 1993, tende em viste a nornmentecío constante
do p rocesse Submetido a nossa aprOvocãe.
ROMEU GRANDINETTI FILHO

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA NO 1:804, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Proc. 50720-000120/92 - Rede Eldorado de Rádio e Televisão
Lida - RIO - Laranjal do Jari-AP - outorga permissão para executar'
Serviço. Especiais de Repetição m de Retransmissao de Televisão canal
11 - (onze decolado para meno.)1

HUGO NAPOLEAO
(NO 3.953-8 - 7-1-94 - CR$ 6.008,00)
PORTARIA NO 1.979, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993
Proc. n* 53.000-005238/93 - TV Rádio Clube de Teresbui5/A Tere.ina-PI_aprova a pedido a trens:a gencia dos transmissores da PlUllo
Poty Ltda.
DJALMA BASTOS DE MORAIS
(NO 3.951-1 - 10-1-94 - CR$ 5.873,00)
PORTARIA N9 1.980, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993
Proc. no 53.000-003153/93 - Sistema Timon de Radiodifusão
Ltda. - TV - Timon-MA autoriza a Insta/ar transmissor, sistema Irra:11
ante, estúdio principal e estúdio auxiliar em locais diversos.
DJALHA BASTOS DEMORAIS
(.9 3.952-X - 10-1-94 - CR$ 5.873,00)

DELEGACIA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
NO PARA
PORTARIAS DE 18 DE NOVEMBRO DE 1993
89 25 - Processo' n9 29110.000051/90 - RBA-REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO TODA - Outorga permissão para executar serviços especiais de repe
tição e retransmissão simultânea, em caráter não-secundário, canal 10+,
na cidade de Tucurui, Estado do Pará.
N9 26 - Processo nO 29110.000051/90 - RE1A REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISÃO LTDA, permissionária dos serviços epeciais de repetição e retransmissão de TV, via satélite, canal 10 , em Tucurul/Pa - Aprova locais de instalação e autoriza a utilização de equipamentos.
N9 27 - Processo n9 29110.000061/90 - RBA-REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LIDA - Outorga permissão para executar serviços especiais de repe
tição e retransmiseão simultânea de teloviaão, em caráter não-secunda rio, canal 03 + , na cidade de Monte Alegre, Estado do Pará.
N9 28 - Processo n9 29110.000061/90 - OBA-REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LIDA, permissionárla dos serviços especiais de repetição e retranspissão de TV, via satélite, canal 03', em Monte Alegre/Pa - Aprova
'locais de instalação e autoriza a utilização de equipamentos.
N9 29 - Processo n9 29110.000049/90 - ORA-REDE BRASIL AMAZON/A DE TELEVISA° LIDA - Outorga permissão para executar serviços especiais de repe
tição e retransmissao simultânea de televisão, em caráter não-secundá rio, canal 12, na cidade de Rio Maria, Estado do Pará.
NO 30 - Processo n9 29110.000049/90 - RBA-REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA, permisSionãria dos serviços especiais de repetição e retransmissão de TV, via satélite, canal 12, em Rio Maria/Pa - Aprova locais de instalação e autoriza.a utilização de equipamentos.
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Ministério dos Transportes
SECRETARIA DE PRODUÇÃO
PORTARIA 99 2, DE 11 DE JANEIRO DE 1994
O SECRETARIO DE PRODUÇÃO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES,
tendo em vista o disposto no Art. 40 do Decreto no 731, de 25 de janei
ro de 1993 e considerando o que consta da. Cartas ADM/PORTO, noa 1727
93, de 04 de outubro de 1993 e nos 197 e 198/93, ambas de 10 de outubro
do 1993, da Companhia Docas de /mbituba, resolve:
I - Aprovar os orçamentos para aquisição de 6 (ene) rã
diosONPmarltimo, portátil, mod. BH-150 marca Sl-TEK no 12511, 12512
12513, 12514, 12515 e 12516, no valor global de CR$ 338.400,00 ( trezen
tos o trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiro. reale), 2 (dois) rádio.
'/HF marItimo, portátil, mod. RO-300, marca SI-TEK nos 6520 e 5653 no ve,
lor global de CR$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos
cruzeiros reais), 1 (uma) enceradeira, marca Armo-Super, I55-427000604,
220V, no valor de CR$ 23.000,00 (vinte e trás mil cruzeiros reais), 1
(um) microcomputador, marca Facit, 386 Sx-33 9602, 02 MBRAM,placa S IPC
placa VGA 512 (IR, Drive 31/2 e 5 1/4, WINCHESTER 100B, com sistema opa
racional MS-DOS, monitor de vídeo SVGA MONO 14, no valor de
CR$ 189.630,00 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta cruzei
ros reais) a preços de outubro de 1993, com recursos próprios da Compa
chia Docas de Imbituba e que deverão ser incorporados ao Capital Adicio
nal da Concessão do Porto de Imbituba.
•
II - Determinar que a incorporação dos referido, bens pro
duns os efeitos legais e contratuals após apuração pela Junta de Tomada
de Contas e aprovação da mesma, por esta Secretária, ex-vi do disposto.
no. artigos 19, inciso V e 25 do Decreto na 74.619, de 26 de setembro
de 1974.
III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi
cação no Diário Oficial da União.
CLOV/S PONTES Em ARAGÃO
PORTARIA NO 3, DE 11 DE JANEIRO DE 1994
O SECRETARIO DE PRODUÇÃO DO -MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES,
tendo em vista o disposto no Artigo 40 do Decreto no 731, de 25 de ja
neiro de 1993, bem como o que preceitua a Portaria ne 228, de 17 de ou
tubro de 1991, do extinto Ministério da Infra-Estrutura, e considerando
o que consta no Processo no 50774.000076/93-15, resolves
Art. 10 - Autorizar a firma individual MA RIA ALDIVA POR
TO GUIMARÃES CGC no 38.155.123/0001-74, sediada no Municipio de Tocam
tinópolis, Estado de Tocantins, a explorar o serviço de transporte hT
droviário interior de compete:leia da União.
Art. 20 - Esta autorização aplica- g e a travessia de pai
aageiros entre TocantinOpoli. (TO) e Porto Franco (MA), observada a fa
cuidada estabelecida no Artigo 10 da Portaria no 228, citada no prosam
bulo desta.
Art. 30 - A presente Portaria entrará em vigor na data
de sua publicacão no Diário Oficia/ da União.
CLOV/S FONTES DE ARAGÃO
(Ofs. nos 16 e 17/94)

ANTONIO NONATO DO AMARAL JUNIOR
(NO 976-0 - 14-12-93 - CR$ 4.363,00)
(NO 904-1 - 14-12-93 - CR$ 4.363,00)
(N9 978 .. 7 - 14-12-93 - CR$ 4.363,00)
(NO 982-E - 14-12-93 1 CR$ 4.363,00)
(.9 974-4 - 14-12-93 - CR$ 4.363,00)
(SINO - i4-12-93 - CR$ 4.363,00)

SECRETARIA DE SERVIÇOS EME COMUNICAÇÕES
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A •
Diretoria de Operações Nacionais
DESPACHO DO DIRETOR
Reconheço, o ,neiisidolidado de licitação, referente a contra talão para
pollcação em gulas telefónicos no OlutrIte de Operações de Perto

Departamento de Transportes Rodoviirida
DESPACHOS DO DIRETOR
Em 30 de dezembro de 1993
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT Ne 29000.013471/91-99
INTERESSADA:
Expresso Rápido Azailádia Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/crlaçao da linha Salinópolis (PA) - Imperatxiz (MA) Cem
base no art. 175 da constituição Federal e nos termos do ' Decreto no
952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 20112.003246/91-0
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Tocantins-Transporte e Turismo Ltda
implantação/crlacio da linha Palmas (00)- Imperatriz (MA) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
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Deputado Federal - ALAGOAS/BR
Partido Socialista Brasileiro - PSB
CNPJ - 31.211.646/0001-41
APTO

Situação Candidato

DEFERIDO

Situação Candidatura

Página Inicial / Lista de Candidatos / Candidato / Lista de Bens

Detalhamento dos Bens
Pesquisa

Terreno
LOTES 05, 06, 15 E 16 DA QUADRA G DO LOTEAMENTO SANTOS DRUOMONT - MACEIÓ
R$954.000,00
Consórcio não contemplado
COSÓRCIO BB DE AUTOMOVEIS CARTA DE CRÉDITO C/C N. 1.368.239 GRUPO 1.114 E COTA
9.603
R$17.786,17
Quotas ou quinhões de capital
QUOTAS DA EMPRESA ALAGOAS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 03.738.203/0001-78
R$45.000,00
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.
CAMINHAO FORD F 12160 TRIO ELETRICO PLACA LVS 0677 ANO 2003
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/AL/20000616803/bens
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R$70.000,00
Consórcio não contemplado
COSÓRCIO BB DE AUTOMOVEIS CARTA DE CRÉDITO C/C N. 1.367.671 GRUPO 1.114 E COTA
1.971
R$17.828,80
Consórcio não contemplado
CONSÓRCIO BB DE AUTOMOVEIS CARTA DE CRÉDITO C/C N. 1.367.667 GRUPO 1.114 E COTA
423
R$17.917,30
Consórcio não contemplado
COSÓRCIO BB DE AUTOMOVEIS CARTA DE CRÉDITO C/C N. 00000 GRUPO 1.114 E COTA 7557
R$17.858,87
Apartamento
VALOR DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO A CEF APARTAMENTO 601 DO EDF.
RESIDENCIAL SAINT MORIZ - MACEIÓ
R$1.213.027,19
Dinheiro em espécie - moeda nacional
SALDO EM DINHEIRO EM MOEDA CORRENTE
R$46.000,00

R$2.399.418,33
Total em Bens

TSE - Tribunal Superior Eleitoral

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/AL/20000616803/bens



2/2

12/31/2020

SIACCO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE SOCIETÁRIO - [SIS versão 2.2.61]

  
SIACCO  »»  Consultas  Gerais  »»  Perfil  das  Empresas         menu      ajuda  

  Dados  da  consulta  

  Consulta  

      

Perfil das Empresas -‐ ALAGOAS COMUNICACAO LTDA

    

CNPJ:   03738203000178
Presidente:   
Endereço:   Travessa  Santo  Antônio  –  Quadra  C  –  Lote  01  -  Jacintinho
E-mail:   enoquesena@gmail.com
Capital  Social:   150.000,00
Reserva  de  Capital:   
Total:   150.000,00
    Quadro

Societário

CNPJ  /  CPF

NOME

Qtd.  Cotas

Vlr.  Cotas

011.176.901-99

JOAO  HENRIQUE  HOLANDA  CALDAS

45.000

45.000,00

151.568.694-91

MARIA  BETANIA  BOTELHO  ALVES

105.000

105.000,00

    Conselho
    Diretoria
CNPJ  /  CPF

NOME

Cargo

INDICAÇÃO

151.568.694-91

MARIA  BETANIA  BOTELHO  ALVES

GERENTE
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Presidência  da  República
Casa  Civil
Subchefia  para  Assuntos  Jurídicos
DECRETO  DE  25  DE  NOVEMBRO  DE  2003.
Outorga  concessão  à  Alagoas  Comunicação  Ltda.,  para
explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  onda  média,
sem  direito  de  exclusividade,  na  cidade  de  Palmeira  dos
Índios,  Estado  de  Alagoas.
                O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  conferem  os  arts.  84,  inciso  IV,  e  223,
caput,  da  Constituição,  e  34,  §  1º,  da  Lei  nº  4.117,  de  27  de  agosto  de  1962,  e  tendo  em  vista  o  disposto  no  art.
29  do  Regulamento  dos  Serviços  de  Radiodifusão,  aprovado  pelo  Decreto  nº  52.795,  de  31  de  outubro  de  1963,
                DECRETA:
                Art.  1º    Fica  outorgada  concessão  à  Alagoas  Comunicação  Ltda.,  para  explorar,  pelo  prazo  de  dez  anos,
sem  direito  de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  onda  média,  na  cidade  de  Palmeira  dos  Índios,
Estado  de  Alagoas.
                Parágrafo  único.    A  concessão  ora  outorgada  reger-se-á  pelo  Código  Brasileiro  de  Telecomunicações,  leis
subseqüentes,  regulamentos  e  obrigações  assumidas  pela  outorgada.
                Art.  2º    Este  ato  somente  produzirá  efeitos  legais  após  deliberação  do  Congresso  Nacional,  nos  termos  do  §
3º  do  art.  223  da  Constituição.
                Art.  3º    O  contrato  decorrente  dessa  concessão  deverá  ser  assinado  dentro  de  sessenta  dias,  a  contar  da
data  de  publicação  da  deliberação  de  que  trata  o  art.  2o,  sob  pena  de  tornar-se  nulo,  de  pleno  direito,  o  ato  de
outorga.
                Art.  4º    Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
                Brasília,  25  de  novembro  de  2003;;  182º  da  Independência  e  115º  da  República.
LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA
Miro  Teixeira
Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  D.O.U.  de  26.11.2003
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

  
Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  aprovou,  e  eu,  Renan  Calheiros,  Presidente  do  Senado  Federal,  nos  termos
do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  192,  DE  2007
Aprova   o   ato   que   outorga   permissão   à   ATUAL   SISTEMA   DE
COMUNICAÇÃO  LTDA.  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora  em
freqüência  modulada  na  cidade  de  Santa  Cruz  Cabrália,  Estado  da  Bahia.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º  Fica  aprovado  o  ato  a  que  se  refere  a  Portaria  nº  253,  de  2  de  junho  de  2004,  que  outorga  permissão  à  Atual
Sistema   de   Comunicação   Ltda.   para   explorar,   por   10   (dez)   anos,   sem   direito   de   exclusividade,   serviço   de   radiodifusão
sonora  em  freqüência  modulada  na  cidade  de  Santa  Cruz  Cabrália,  Estado  da  Bahia.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  29  de  agosto  de  2007.
SENADOR  RENAN  CALHEIROS
Presidente  do  Senado  Federal

  
REPUBLICAÇÃO
Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  aprovou,  e  eu,  Renan  Calheiros,  Presidente  do  Senado  Federal,  nos  termos
do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte
DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  192,  DE  2007(*)
Aprova  

o  

ato  

que  

outorga  

concessão  

à  

ALAGOAS

COMUNICAÇÃO  LTDA.  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora  em
onda  média  na  cidade  de  Palmeira  dos  Índios,  Estado  de  Alagoas.

O  Congresso  Nacional  decreta:
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Art.  1º  Fica  aprovado  o  ato  a  que  se  refere  o  Decreto  s/nº,  de  25  de  novembro  de  2003,  que  outorga  concessão  à
Alagoas  Comunicação  Ltda.  para  explorar,  por  10  (dez)  anos,  sem  direito  de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora
em  onda  média  na  cidade  de  Palmeira  dos  Índios,  Estado  de  Alagoas.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  29  de  agosto  de  2007.
SENADOR  RENAN  CALHEIROS
Presidente  do  Senado  Federal
(*)  Republicado  por  haver  saído  com  incorreção  no  D.O.U  de  30  de  agosto  de  2007,  pagina  3.
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PORTARIA Nº 1.062, DE 26 DE JUNHO DE 2002

PORTARIA Nº 1.068, DE 26 DE JUNHO DE 2002

PORTARIA Nº 1.074, DE 26 DE JUNHO DE 2002

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Empreendimento de Comunicação da
Ibiapaba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Guaraciaba do Norte, Estado do
Ceará. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, §
3º, da Constituição. (Processo nº 53650.000552/2001, Concorrência
nº 019/2001-SSR/MC).

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Alagoas Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Coruripe, Estado de Alagoas. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53103.000275/2000, Concorrência nº 048/2000-SSR/MC).

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Nova Rádio Zenith Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Conchas, Estado de São Paulo. A permissão ora outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53830.000494/2000, Concorrência nº 105/2000-SSR/MC).

JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.063, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Três Climas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Paraipaba, Estado do Ceará. A permissão ora outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53650.000685/2000, Concorrência nº 055/2000-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.064, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Legal-Cat Catanduva Comunicações
Ltda.-ME para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de José Bonifácio, Estado de São Paulo. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53830.000630/2000, Concorrência nº
107/2000-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.065, 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Alpha Comunicações de Macatuba S/C
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Macatuba, Estado de São Paulo. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53830.000626/2000, Concorrência nº 107/2000SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.066, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Miraima, Estado do Ceará. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº 53650.000684/2000, Concorrência nº 055/2000-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.067, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema Liberdade de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Russas, Estado do Ceará. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº 53650.000692/2000, Concorrência nº 055/2000-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO

JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO

JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO

PORTARIA Nº 1.069, DE 26 DE JUNHO DE 2002

PORTARIA Nº 1.075 , DE 26 DE JUNHO DE 2002

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Sociedade Rádio Montanhesa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ervália, Estado de Minas Gerais. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53710.000794/2000, Concorrência nº 067/2000SSR/MC).

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à L.M. Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Catanduva, Estado de São Paulo. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53830.000509/2000, Concorrência nº 105/2000SSR/MC).

JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.070, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rede Elo de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Milagres, Estado do Ceará. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53650.000690/2000, Concorrência nº 055/2000-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO

JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.076, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio FM Norte do Paraná Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Cambará, Estado do Paraná. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53740.000616/2000, Concorrência nº 087/2000-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO

PORTARIA Nº 1.071, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Vale Verde Comunicações e Serviços
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Itabirinha de Mantena, Estado de Minas
Gerais. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, §
3º, da Constituição. (Processo nº 53710.000819/2000, Concorrência
nº 068/2000-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO

PORTARIA Nº 1.077, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à KMR - Telecomunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Ipauçu, Estado de São Paulo. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53830.000439/98, Concorrência nº 161/97-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO

PORTARIA Nº 1.072, DE 26 DE JUNHO DE 2002

PORTARIA Nº 1.078, DE 26 DE JUNHO DE 2002

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Proware 2000 Telecomunicação Som e
Imagem Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Serra Negra, Estado de São Paulo. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53830.000934/2000, Concorrência nº
111/2000-SSR/MC).

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema 90 de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Àlvares Machado, Estado de São Paulo. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53830.000471/2000, Concorrência nº
105/2000-SSR/MC).

JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.073, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Ibiapina Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53830.000931/2000, Concorrência nº 111/2000SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO

JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 1.079, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Alta Vista Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53830.000456/98, Concorrência nº 161/97-SSR/MC).
JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

  
Faço   saber   que   o   Congresso   Nacional   aprovou,   e   eu,   José   Sarney,   Presidente   do   Senado
Federal,  nos  termos  do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO
Nº  331,  DE  2004
Aprova   o   ato   que   outorga   permissão   à   ALAGOAS
COMUNICAÇÃO   LTDA.   para   explorar   serviço   de
radiodifusão  sonora  em  freqüência  modulada    na    cidade
de  Coruripe,  Estado  de  Alagoas.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º  Fica    aprovado    o    ato    a    que  se  refere  a  Portaria  nº  1.068,  de  26  de  junho  de  2002,
que  outorga  permissão  à  Alagoas  Comunicação  Ltda.  para  explorar,  por  dez  anos,  sem  direito  de
exclusividade,   serviço   de   radiodifusão   sonora   em   freqüência   modulada   na   cidade   de   Coruripe,
Estado  de  Alagoas.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  10  de  agosto  de  2004
  
SENADOR  JOSÉ  SARNEY
Presidente  do  Senado  Federal
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PORTARIA Nº 282, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio Formoso, Estado de Pernambuco. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53103.000288/2000, Concorrência nº 085/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 283, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Marco Zero Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Macapá, Estado do Amapá. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53620.000012/98, Concorrência nº 122/97-SFO/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 284, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Ibiapina Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53670.001288/2000, Concorrência nº 074/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 285, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itambacuri, Estado de Minas Gerais.
A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º,
da Constituição. (Processo nº 53710.000624/2000, Concorrência nº
014/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 286, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Medina FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Medina, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53710.000594/2000, Concorrência nº 015/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 287, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio e Televisão do Piauí Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Campo Maior, Estado do Piauí. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53760.000073/98, Concorrência nº 147/97-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 288, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:

Outorgar permissão à Futura FM Minas Cidade de Monte
Santo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Monte Santo de Minas, Estado de
Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo
223, § 3º, da Constituição. (Processo nº 53710.000593/2000, Concorrência nº 015/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 289, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Alagoas Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Maribondo, Estado de Alagoas. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53103.000161/2000, Concorrência nº 001/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 290, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Gurinhata, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53710.000812/2000, Concorrência nº
068/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 291, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53710.000622/2000, Concorrência nº
014/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 292, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio FM D.A. Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53670.001296/2000, Concorrência nº 074/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 293, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à DRT - Duagreste Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53610.000054/98, Concorrência nº 118/97-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 294, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Líder de Itapipoca Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itapipoca, Estado do Ceará. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53650.000622/98, Concorrência nº 125/97-SSR/MC).

Nº 57, segunda-feira, 25 de março de 2002
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 295, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Freqüência Divinense Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Divino, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53710.000771/2000, Concorrência nº 066/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 296, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema Catedral de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Córrego Danta, Estado de Minas Gerais. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53710.000763/2000, Concorrência nº
066/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 297, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Bel Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ouro
Branco, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53710.000589/2000, Concorrência nº 015/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 324, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Miraí, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53710.000272/98, Concorrência nº 012/98-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 332, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema de Comunicação Central de
Ipuiuna Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Turmalina, Estado de Minas Gerais.
A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º,
da Constituição. (Processo nº 53710.000657/2000, Concorrência nº
016/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 333, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Central de Telecomunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53710.000762/2000, Concorrência nº 066/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

  
Faço   saber   que   o   Congresso   Nacional   aprovou,   e   eu,   José   Sarney,   Presidente   do   Senado
Federal,  nos  termos  do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO
Nº  920,  DE  2003
Aprova   o   ato   que   outorga   permissão   à   ALAGOAS
COMUNICAÇÃO   LTDA.   para   explorar   serviço   de
radiodifusão   sonora   em   freqüência   modulada   na   cidade
de  Maribondo,  Estado  de  Alagoas.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º  Fica  aprovado  o  ato  a  que  se  refere  a  Portaria                nº  289,  de  19  de  março  de  2002,
que  outorga  permissão  à  Alagoas  Comunicação  Ltda.  para  explorar,  por  dez  anos,  sem  direito  de
exclusividade,   serviço   de   radiodifusão   sonora   em   freqüência   modulada   na   cidade   de   Maribondo,
Estado  de  Alagoas.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  26  de  novembro  de  2003
  
SENADOR  JOSÉ  SARNEY
Presidente  do  Senado  Federal

http://legis.senado.leg.br/norma/540198/publicacao/15796734
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PORTARIA Nº 174, DE 4 DE JUNHO DE 2003

N.º 174 O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em
vista o que consta do Processo n.° 53650.000651/2000, Concorrência
n.° 053/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema Liberdade de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Aratuba, no Estado do Ceará. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID574616-0>

PORTARIA Nº 175, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53670.001494/2000, Concorrência n.°
078/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Continental Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Mirassol D'Oeste, no Estado de Mato Grosso. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID574617-0>

PORTARIA Nº 176, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53670.001524/2000, Concorrência n.°
079/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à AMG Publicidade e Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Porto Alegre do Norte, no Estado de Mato
Grosso. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, §
3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID574618-0>

PORTARIA Nº 177, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53670.001535/2000, Concorrência n.°
079/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Amiga FM de Chapecó Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Tapurah, no Estado de Mato Grosso. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID574619-0>

PORTARIA Nº 178, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53650.000574/2001, Concorrência n.°
020/2001-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Alagoas Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Graça, no Estado do Ceará. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
(Of. El. nº 126/SE/MC)
<!ID575415-0>
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PORTARIA Nº 179, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista

o que consta do Processo n.° 53670.001489/2000, Concorrência n.°
078/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à SJC - Sistema Juinense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Juína, no Estado de Mato Grosso. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575416-0>

PORTARIA Nº 180, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53670.001484/2000, Concorrência n.°
078/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Rede Jornal de Comunicação e Publicidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Novo São Joaquim, no Estado de
Mato Grosso. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo
223, § 3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575417-0>

PORTARIA Nº 181, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53670.001482/2000, Concorrência n.°
078/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à E.F. Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Pedra Preta, no Estado de Mato Grosso. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575418-0>

PORTARIA Nº 182, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53670.001555/2000, Concorrência n.°
079/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Tucunaré Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Tangará da Serra, no Estado de Mato Grosso. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575419-0>

PORTARIA Nº 183, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53830.000556/2000, Concorrência n.°
106/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Ivanov Comunicação e Participações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Guapiaçú, no Estado de São Paulo. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575420-0>

PORTARIA Nº 184, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53650.000717/2000, Concorrência n.°
057/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Ivanov Comunicação e Participações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São João do Jaguaribe, no Estado do Ceará.
A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º,
da Constituição.
MIRO TEIXEIRA

Nº 108, sexta-feira, 6 de junho de 2003

<!ID575421-0>

PORTARIA Nº 185, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53650.000717/2000, Concorrência n.°
057/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Ivanov Comunicação e Participações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Viçosa do Ceará, no Estado do Ceará. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575422-0>

PORTARIA Nº 186, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53650.000717/2000, Concorrência n.°
057/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Ivanov Comunicação e Participações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Uruburetama, no Estado do Ceará. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575423-0>

PORTARIA Nº 187, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53830.000548/2000, Concorrência n.°
106/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Super Rádio Cravinhos Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cravinhos, no Estado de São Paulo. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575424-0>

PORTARIA Nº 188, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53650.000550/2000, Concorrência n.°
019/2001-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema Maior de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Martinópole, no Estado do Ceará. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
MIRO TEIXEIRA
<!ID575425-0>

PORTARIA Nº 189, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53650.000718/2000, Concorrência n.°
057/2000-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão à Rede Elo de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Várzea Alegre, no Estado do Ceará. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.

<!ID575426-0>

MIRO TEIXEIRA
PORTARIA Nº 190, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.° 53740.000790/2000, Concorrência n.°
091/2000-SSR/MC, resolve:
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Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  aprovou,  e  eu,  Renan  Calheiros,  Presidente  do  Senado  Federal,  nos  termos
do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  240,  DE  2007
Aprova  

o  

ato  

que  

outorga  

permissão  

à  

ALAGOAS

COMUNICAÇÃO  LTDA.  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora  em
freqüência  modulada  na  cidade  de  Graça,  Estado  do  Ceará.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º   Fica   aprovado   o   ato   a   que   se   refere   a   Portaria   nº   178,   de   4   de   junho   de   2003,   que   outorga   permissão   à
Alagoas  Comunicação  Ltda.  para  explorar,  por  10  (dez)  anos,  sem  direito  de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora
em  freqüência  modulada  na  cidade  de  Graça,  Estado  do  Ceará.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  28  de  setembro  de  2007.
SENADOR  RENAN  CALHEIROS
Presidente  do  Senado  Federal

http://legis.senado.leg.br/norma/590181/publicacao/15812337
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Outorgar permissão ao Sistema de Comunicação São Miguel
do Araguaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53670.001192/2000, Concorrência nº
061/2000-SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA
<!ID594738-0>

PORTARIA Nº 279, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Empresa de Radiodifusão Tijucas FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Nova Trento, Estado de Santa Catarina. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53740.001022/2000, Concorrência nº
103/2000-SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA
<!ID594739-0>

PORTARIA Nº 280, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Ouro Fino FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53710.000945/2000, Concorrência nº 071/2000SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA
<!ID594740-0>

1

ISSN 1677-7042

<!ID594743-0>

<!ID594744-0>

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Simão, Estado de Goiás. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53670.001264/2000, Concorrência nº
062/2000-SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA
<!ID594745-0>

MIRO TEIXEIRA
<!ID594746-0>

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Papanduva Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Papanduva, Estado de Santa Catarina. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53740.001002/2000, Concorrência nº 103/2000-SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA

PORTARIA Nº 287, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Alagoas Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Pio IX, Estado do Piauí. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53650.000581/2001, Concorrência nº 021/2001-SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA
PORTARIA Nº 288, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Rural de São João Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São João D'Aliança, Estado de Goiás. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53670.001258/2000, Concorrência nº 062/2000SSR/MC).

MIRO TEIXEIRA
PORTARIA Nº 283, DE 12 DE JUNHO DE 2003

PORTARIA Nº 286, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Ortigueira Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Ortigueira, Estado do Paraná. A permissão ora outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53740.000811/2000, Concorrência nº 091/2000-SSR/MC).

<!ID594747-0>

<!ID594742-0>

PORTARIA Nº 285, DE 12 DE JUNHO DE 2003

MIRO TEIXEIRA
<!ID594748-0>

PORTARIA Nº 289, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itajá, Estado de Goiás. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53670.001096/2000, Concorrência nº 060/2000SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA

PORTARIA Nº 290, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itapaci, Estado de Goiás. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53670.001096/2000, Concorrência nº
060/2000-SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA
<!ID594750-0>

PORTARIA Nº 282, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Cristalina Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Nova Santa Rosa, Estado do Paraná. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53740.000802/2000, Concorrência nº 091/2000-SSR/MC).

<!ID594749-0>

MIRO TEIXEIRA

MIRO TEIXEIRA
<!ID594741-0>

PORTARIA Nº 284, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Lopes & Passamani Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santo Antônio da Barra, Estado de Goiás. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53670.001270/2000, Concorrência nº 062/2000SSR/MC).

PORTARIA Nº 281, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Safira FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Pinhão, Estado do Paraná. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53740.000805/2000, Concorrência nº 091/2000-SSR/MC).

Nº 117, sexta-feira, 20 de junho de 2003

PORTARIA Nº 291, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Lopes & Passamani Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Mara Rosa, Estado de Goiás. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53670.001091/2000, Concorrência nº 060/2000-SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA
<!ID594751-0>

PORTARIA Nº 292, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Unieste Propaganda Marketing e Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Planaltina, Estado de Goiás. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53670.001196/2000, Concorrência nº
061/2000-SSR/MC).
MIRO TEIXEIRA
<!ID594697-0>

PORTARIA Nº 298, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.008393/02, resolve:
Autorizar a RÁDIO LIBERDADE DE PARANAÍBA LTDA,
permissionária do Serviço de Radiodifusão de Sonora em Freqüência
Modulada, na cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, a
executar o Serviço Auxiliar de Radiodifusão de Ligação para Transmissão de Programas, na referida cidade, observadas as condições
constantes da portaria de aprovação de locais e equipamentos.
MIRO TEIXEIRA
(6.378-4 17/06/03 95,23)
<!ID594770-0>

RETIFICAÇÃO

Nas Portarias de 12 e 13 de junho de 2003, publicadas no
Diário Oficial da União de 18 subseqüente, seção 1, página 71, onde
se lê: pelo prazo de três anos... Leia-se: pelo prazo de dez anos.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO Nº 340, DE 18 DE JUNHO DE 2003

<!ID595401-0>

Aprova o Regulamento sobre Condições de
Uso de Radiofreqüências nas Faixas de 800
MHz, 900 MHz e 1.800 MHz para prestação do Serviço Móvel Pessoal.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pelo art. 22 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de
1997, e art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro de
1997,
CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 19 da
Lei n.º 9.472, de 1997, cabe à Anatel administrar o espectro de
radiofreqüências, expedindo as respectivas normas;
CONSIDERANDO o disposto no art. 161 da Lei n.º 9.472,
de 1997, cabe à Anatel modificar a destinação de radiofreqüências ou
faixas de radiofreqüências em função de interesse público;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública n.º 305, de 16 de julho de 2001, publicada no
Diário Oficial da União de 17 de julho de 2001, e da Consulta
Pública n.º 450, de 17 de abril de 2003, publicada no Diário Oficial
da União de 22 de abril de 2003;
CONSIDERANDO deliberação tomada por meio do Circuito
Deliberativo n.º 556, de 13 de junho de 2003, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento sobre Condições de Uso de
Radiofreqüências nas Faixas de 800 MHz, 900 MHz e 1.800 MHz
para prestação do Serviço Móvel Pessoal, na forma do Anexo a esta
Resolução.
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
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Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  aprovou,  e  eu,  Renan  Calheiros,    Presidente  do  Senado  Federal,  nos  termos
do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO

Nº  472,  DE  2005
Aprova  

o  

ato  

que  

outorga  

permissão  

a  

ALAGOAS

COMUNICAÇÃO  LTDA.  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora  em
freqüência  modulada  na  cidade  de  Pio  IX,  Estado  do  Piauí.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º   Fica   aprovado   o   ato   a   que   se   refere   a   Portaria   nº   287,   de   12   de   junho   de   2003,   que   outorga   permissão   a
Alagoas  Comunicação  Ltda.  para  explorar,  por  10  (dez)  anos,  sem  direito  de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora
em  freqüência  modulada  na  cidade  de  Pio  IX,  Estado  do  Piauí.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  2  de  junho  de  2005
  
SENADOR  RENAN  CALHEIROS
Presidente  do  Senado  Federal

http://legis.senado.leg.br/norma/571311/publicacao/15724058
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Nº 70, terça-feira, 11 de abril de 2006
Campos Domingos & CIA LTDA., CNPJ nº 22.567.200/0001-63 na
Expansão do Programa Farmácia Popular do Brasil, vez que cumpridos os requisitos exigidos na referida Portaria para sua habilitação.
MOISÉS GOLDBAUM
<!ID354331-0>

RETIFICAÇÕES

Nos Despachos do Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicados no Diário Oficial da União nº 69, de
10 de abril de 2006, seção 1, pág 58 a 59,
Ref.: Processo nº 25000.049680/2006-94
Interessado: Farmácia Clínica Ltda
Onde se lê:
CNPJ 10.750.795/0001-20
Leia-se:
CNPJ 10.750.495/0001-20
Ref.: Processo nº 25000 048234/2006-62
Interessado: Empresa Drogaria Justinopolis LTDA
Onde se lê:
CNPJ
Lê-se:
CNPJ 23.387.715/0001-44
Ref.: Processo nº 25000.046898/2006-97
Interessado: Maria de Fátima Oliveira de Faria-EPP
Onde se lê:
CNPJ 05.600.924/0001-54
Leia-se:
CNPJ 02.600.924/0001-54

Ministério das Comunicações

.

o-

<!ID354447-0>

PORTARIA N 159, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53770.000640/2001, Concorrência nº
024/2001-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC N.º 3692.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Alagoas Comunicação Ltda.-ME para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
HELIO COSTA
o-

<!ID354448-0>

PORTARIA N 185, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53103.000204/2000, Concorrência nº
026/2000-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/EMT/N.º 06232.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Cidade Tabira FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Tabira, Estado de Pernambuco. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.

52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53790.000685/2002, Concorrência nº
142/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/DMM/N.º 06292.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Fator Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Capivari do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
HELIO COSTA
<!ID354453-0>

o-

HELIO COSTA

<!ID354431-0>

PORTARIA N 103, DE 16 MARÇO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n.º
53000.034921/2005, resolve:
Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º 5.371,
de 17 de fevereiro de 2005, a TELEVISÃO RECORD DO RIO DE
JANEIRO LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons
e Imagens, canal 13 (treze), no município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, no município de Três Rios, Estado do Rio de
Janeiro, por meio do canal 15 (quinze), utilizando os sinais de televisão repetidos via satélite, visando a retransmissão dos seus próprios sinais.

<!ID354449-0>

PORTARIA N o- 186, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53790.000688/2002, Concorrência nº
142/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/EMT/N.º 06242.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Prisma Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Cambará do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.
HELIO COSTA

HÉLIO COSTA
N o- 9.882-0, Valor de R$ 149,60 - Pago em 30/03/2006
<!ID354434-0>

PORTARIA N o- 104, DE 16 MARÇO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n.º
53000.035115/2005, resolve:
Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º 5.371,
de 17 de fevereiro de 2005, a REDE FAMÍLIA DE COMUNICAÇÃO LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, canal 11- (onze decalado para menos), no município do
Limeira, Estado de São Paulo, a executar o Serviço de Retransmissão
de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens,
em caráter secundário, no município de São Carlos, Estado de São
Paulo, por meio do canal 50 (cinqüenta), utilizando os sinais de
televisão repetidos via satélite, visando a retransmissão dos seus próprios sinais.
HÉLIO COSTA
N o- 9.883-9, Valor de R$ 149,60 - Pago em 30.03.2006
<!ID354432-0>

PORTARIA N o- 128, DE 28 MARÇO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n.º
53000.047968/2005, resolve:
Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º 5.371,
de 17 de fevereiro de 2005, a TV CABRÁLIA LTDA, concessionária
do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no município de
Itabuna, Estado da Bahia, a executar o Serviço de Retransmissão de
Televisão, em caráter primário, no município de Salvador, Estado da
Bahia, por meio do canal 31- (trinta e um decalado para menos),
previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão em
VHF e UHF - PBTV para o município de Salvador, Estado da Bahia,
utilizando os sinais de televisão repetidos via terrestre, visando a
retransmissão dos seus próprios sinais.
HÉLIO COSTA
N o- 9.906-1, Valor de R$ 149,60 - Pago em 07/04/2006

<!ID354450-0>

PORTARIA N o- 187, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53830.000405/2001, Concorrência nº
028/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/DMM/N.º 06272.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Sumaré, Estado de São Paulo. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.
HELIO COSTA
o-

<!ID354451-0>

PORTARIA N 188, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53790.000682/2002, Concorrência nº
142/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/DMM/N.º 06282.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Ciríaco, Estado do Rio Grande do Sul. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.
HELIO COSTA
<!ID354452-0>

PORTARIA N o- 189, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº

PORTARIA N o- 190, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53670.001047/2000, Concorrência nº
059/2000-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06302.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à SINCO - Sistema Nacinal de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Campos Belos, Estado de Goiás.
A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º,
da Constituição.
HELIO COSTA
<!ID354454-0>
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PORTARIA N o- 191, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53650.000568/2001, Concorrência nº
020/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06312.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Rede Elo de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Boa Viagem, Estado do Ceará. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
HELIO COSTA
<!ID354455-0>

PORTARIA N o- 192, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53740.000338/2001, Concorrência nº
062/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06322.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à CPR Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
HELIO COSTA
<!ID354456-0>

PORTARIA N o- 193, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53670.001410/2001, Concorrência nº
048/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06342.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Folha Popular Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município
de Babaçulândia, Estado do Tocantins. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
HELIO COSTA
<!ID354457-0>

PORTARIA N o- 194, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53830.000447/2001, Concorrência nº
028/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06352.29/2006, resolve:
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

  
Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  aprovou,  e  eu,  Renan  Calheiros,  Presidente  do  Senado  Federal,  nos  termos
do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  124,  DE  2007
Aprova  

o  

ato  

que  

outorga  

permissão  

à  

ALAGOAS

COMUNICAÇÃO  LTDA.  -  ME  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora
em  freqüência  modulada  na  cidade  de  Arraial  do  Cabo,  Estado  do  Rio  de
Janeiro.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º  Fica  aprovado  o  ato  a  que  se  refere  a  Portaria  nº  159  de  3  de  abril  de  2006,  que  outorga  permissão  à  Alagoas
Comunicação  Ltda.  -  ME  para  explorar,  por  10  (dez)  anos,  sem  direito  de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora  em
freqüência  modulada  na  cidade  de  Arraial  do  Cabo,  Estado  do  Rio  de  Janeiro.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  4  de  junho  de  2007.
SENADOR  RENAN  CALHEIROS
Presidente  do  Senado  Federal

http://legis.senado.leg.br/norma/569593/publicacao/15837916
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Outorgar permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no município de Turilândia, Estado do Maranhão. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.

Outorgar permissão à Continental Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.

<!ID357107-0>

PORTARIA N 199, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53720.000334/2002, Concorrência nº
119/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06472.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no município de Lagoa dos Rodrigues, Estado do Maranhão. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, §
3º, da Constituição.

<!ID357112-0>

PORTARIA N o- 205, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53640.000363/2001, Concorrência nº
016/2001-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC/MGT N.º 9242.29/2005, resolve:
Outorgar permissão à Grupo Frajola de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Capim Grosso, Estado da Bahia. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.

<!ID357108-0>

<!ID357113-0>

PORTARIA N 200, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53720.000334/2002, Concorrência nº
119/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06482.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no município de Davinópolis, Estado do Maranhão. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.

HÉLIO COSTA
N o- 0.020-5, Valor de R$ 149,60 - Pago em 10/01/2006
<!ID357131-0>

PORTARIA N o- 605, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n.º
29119.000204/1991, resolve:
Autorizar a RÁDIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA, permissionária do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, no município de Maceió, Estado de Alagoas, a executar o
Serviço Auxiliar de Radiodifusão de Ligação para Reportagem Externa, no referido município, observadas as condições constantes da
portaria de aprovação de locais e equipamentos.

HELIO COSTA

HELIO COSTA
o-

PORTARIA N o- 602, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n.º
53000.014260/2003, resolve:
Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º 5.371,
de 17 de fevereiro de 2005, a SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO
ALTEROSA LTDA., concessionária do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, canal 5- (cinco, decalado para menos), no município
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a executar o Serviço de
Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, em caráter secundário, no município de Crisólita,
Estado de Minas Gerais, por meio do canal 8 (oito), utilizando os
sinais de televisão repetidos via satélite, visando à retransmissão dos
seus próprios sinais.

HELIO COSTA

HELIO COSTA
o-

Nº 71, quarta-feira, 12 de abril de 2006
<!ID357130-0>

PORTARIA N o- 207, DE 6 DE ABRIL DE 2006

HÉLIO COSTA

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53770.000640/2001, Concorrência nº
024/2001-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC N.º 3712.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Alagoas Comunicação Ltda.-ME para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de São José de Ubá, Estado do Rio de Janeiro. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.

N o- 9.969-X, Valor de R$ 119,68 - Pago em 05/01/2006
<!ID357132-0>

PORTARIA N o- 606, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n.º
29119.000206/1991, resolve:
Autorizar a RÁDIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA, permissionária do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, no município de Arapiraca, Estado de Alagoas, a executar o
Serviço Auxiliar de Radiodifusão de Ligação para Reportagem Externa, no referido município, observadas as condições constantes da
portaria de aprovação de locais e equipamentos.
HÉLIO COSTA
N o- 9.967-3, Valor de R$ 119,68 - Pago em 05/01/2006

HELIO COSTA

HELIO COSTA
<!ID356821-0>

PORTARIA N o- 201, DE 3 DE ABRIL DE 2006

DESPACHO DO MINISTRO
Em 10 de abril de 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53720.000334/2002, Concorrência nº
119/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06492.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no município de Barão do Grajaú, Estado do Maranhão. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.

Acolho o PARECER/MC/CONJUR/KMM/Nº 0705-2.17/2006, invocando seus fundamentos como razão desta decisão e homologo as
adjudicações propostas, de acordo com o Anexo Único, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas no respectivo Edital.

<!ID357109-0>

HELIO COSTA
o-

<!ID357110-0>

PORTARIA N 203, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53720.000306/2001, Concorrência nº
051/2001-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC/JSN/N.º 06732.29/2006, resolve:
Outorgar permissão à Amazônia Comunicação e Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Novo Repartimento, Estado do
Pará. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, §
3º, da Constituição.
HELIO COSTA
<!ID357111-0>

PORTARIA N o- 204, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53670.001533/2000, Concorrência nº
079/2000-SSR/MC, e do PARECER/MC/CONJUR/JSN/N.º 06821.06/2006, resolve:

HÉLIO COSTA
ANEXO ÚNICO
Nº DA CONCORRÊNCIA SSR/MC
092/2000

UF

LOCALIDADES

SERVIÇO

PR

SALGADO FILHO

FM

092/2000

PR

PIRAÍ DO SUL

FM

092/2000

PR

SANTA HELENA

FM

092/2000

PR

RIO AZUL

FM

092/2000

PR

ROLÂNDIA

FM

092/2000

PR

SALTO DO LONTRA

FM

<!ID357121-0>

RETIFICAÇÃO

Na Portaria n.º 41, de 8 de fevereiro de 2006, referente a
FUNDAÇÃO JOSÉ DE PAIVA NETTO, publicada no D.O.U. de 23
de fevereiro de 2006 - Seção 1 - pág. 63, onde se lê: permissionária
do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, leia-se:
concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, com
fins exclusivamente educativos.

PROPONENTES VENCEDORAS
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO FRIZZO LTDA.
ORGANIZAÇÃO MADASOL
DE COMUNICAÇÃO LTDA.
RÁDIO PORTAL DA COSTA
OESTE S/C LTDA.
RÁDIO THALENTO FM LTDA.
RÁDIO FM NORTE DO PARANÁ LTDA.
RÁDIO LONTRENSE FM LTDA.

ATO N o- 57.328, DE 4 DE ABRIL DE 2006

Processo n.º 53500.023878/2005. Aplica à empresa RADIO
TAXI VITÓRIA LTDA - ME. a sanção de caducidade da autorização
para exploração do Serviço Limitado Especializado, submodalidade
Serviço de Radiotáxi Especializado, consubstanciada na Portaria n.º
25, DMC/SE, de 5 de outubro de 1995, publicada no D.O.U. em 10
de janeiro de 1996, associada ao Ato n. 34.265, de 7 de março de
2003, publicado no D.O.U. do dia 10 de março de 2003, tendo em
vista a violação do art. 5º e do art. 16 do Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, e do §2º do art. 8º da Lei 5.070, de 7 de julho de 1966, com
fundamento no art. 140 e inciso IV do art. 173 da Lei n.º 9.472, de 16

53740.000850/00
53740.000854/00
53740.000838/00
53740.000847/00
53740.000842/00

de julho de 1997, combinado com o inciso IV do art. 4º do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela
Resolução n.º 344, de 18 de julho de 2003. A extinção não desonera
a entidade de suas obrigações com terceiros, inclusive as firmadas
com a Anatel.
PLÍNIO DE AGUIAR JUNIOR
Presidente do Conselho
Substituto

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
<!ID357612-0>

Nº PROCESSO
53740.000853/00

<!ID357613-0>

ATO N o- 57.355, DE 6 DE ABRIL DE 2006

Processo n.º 53500.017582/2005. Autoriza a BBT DO BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. a explorar o
Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem
caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo
como área de prestação de serviço o território nacional.
PLÍNIO DE AGUIAR JÚNIOR
Presidente do Conselho
Substituto

5/1/2020
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Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  aprovou,  e  eu,  Renan  Calheiros,  Presidente  do  Senado  Federal,  nos  termos
do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  243,  DE  2007
Aprova  

o  

ato  

que  

outorga  

permissão  

à  

ALAGOAS

COMUNICAÇÃO  LTDA.  -  ME  para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora
em   freqüência   modulada   na   cidade   de   São   José   de   Ubá,   Estado   do   Rio
de  Janeiro.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º   Fica   aprovado   o   ato   a   que   se   refere   a   Portaria   nº   207,   de   6   de   abril   de   2006,   que   outorga   permissão   à
Alagoas   Comunicação   Ltda.   -   ME   para   explorar,   por   10   (dez)   anos,   sem   direito   de   exclusividade,   serviço   de   radiodifusão
sonora  em  freqüência  modulada  na  cidade  de  São  José  de  Ubá,  Estado  do  Rio  de  Janeiro.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  28  de  setembro  de  2007.
SENADOR  RENAN  CALHEIROS
Presidente  do  Senado  Federal
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